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Úradné hodiny vo farskej kancelárii: Pondelok, streda a piatok od 15.00h do 17.00h.  

V prvopiatkovom týždni kancelária nie je! Súrne veci vybavíme po večerných sv. omšiach. 

CESTA 40/2021 
3. OKTÓBER 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

27. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

 

 

 
 

 

BOŽÍ ZÁMER… 
Za čias Ježiša boli niektoré židovské zákony upravené podľa ľudskej skúsenosti, čím sa 

však oddialili od Božieho stvoriteľského plánu. Morálka v Rímskej ríši bola na tom ešte 
horšie a rozvody boli bežnou praxou - nevyžadoval sa ani priepustný list. 

Oddialenie sa od dobra, od Božieho zámeru, však 
prinášalo do spoločnosti rôzne deviácie. Nie je preto ani 
náhoda, že po dnešnom úryvku nasleduje hneď stať o deťoch. 
Marek, ktorý svoje evanjelium napísal zrejme v Ríme, videl 
na vlastné oči, čo táto pomýlená prax rozchodov prináša 
do spoločnosti a kam to celé smeruje. 

Boh stvoril muža a ženu na svoj obraz - na obraz Sv. 
Trojice, aby človek už tu na zemi zakúšal lásku, ktorá je medzi 
Otcom, Synom a Duchom Svätým. Boh chce, aby človek žil 
v plnosti a vrastal do dokonalosti. Boh ponúka manželstvo, 
aby sa človek naučil, v čom spočíva pravé šťastie. 

Konflikty v manželstve nie sú problémom, ale priestorom 
na rast. Na prechod do dokonalejšej lásky. Ježiš v plnej dôvere 

v Otca opustil na kríži ľudskú predstavu o láske a šťastí. Krížová cesta určite nebola 
jednoduchá, ale zmŕtvychvstanie stálo za to! ☺  

(Aplikácia Zamyslenie) 

REŽIM ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH 
Od pondelka 20. 9. 2021sa okres Prešov nachádza vo fáze 1. stupňa ohrozenia (červená farba 

covid automatu).  Sv. omše pre plne zaočkovaných sú bez limitu (sv. omše o 8:00 vo farskom 
kostole a všetky sv. omše slávene na filiálkach v nedeľu). Tieto sú v oznamoch označené príznakom 
- OČ. Z týchto sv. omší musíme vyhotoviť zoznam zúčastnených.  

Prvé čítanie: A budú jedno telo                                                                                 (Gn 2, 18-24) 
Žalm: NECH NÁS ŽEHNÁ PÁN PO VŠETKY DNI NÁŠHO ŽIVOTA                                 (Ž 128, 1-2. 3. 4-5. 6) 
Druhé čítanie: Ten, čo posväcuje, aj tí, čo sú posväcovaní, pochádzajú z jedného 

                                                                                                                (Hebr 2, 9-11) 
Evanjelium: Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje                                 (Mk 10, 2-16) 

http://0.0.0.41/776%2023%2029
http://www.farnostvelkysaris.sk/
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Dobrovoľný príspevok na vydávanie Cesty je 0,20€. Uzávierka príspevkov je vždy vo štvrtok do 18.00hod.  

 Na bohoslužbách, na ktorých sa zúčastňujú aj nezaočkovaní sa stanovuje: 1 osoba 
na 15m2 (sv. omše cez týždeň, nedeľné sv. omše slávené v sobotu večer a sv. omša o 10:00 
v nedeľu). Tieto sv. omše sú v oznamoch označené príznakom – MIX. Z týchto sv. omší musíme 
vyhotoviť zoznam zúčastnených.  

PROSÍME VÁS, REŠPEKTUJTE TÚTO ZÁLEŽITOSŤ. ZAVÄZUJE NÁS TO VO SVEDOMÍ!!! 
 Počty veriacich na naše kostoly v režime mix. Veľký Šariš 35, Gregorovce 18, Medzany 21, 

Kanaš 10. 
 V interiéri sa má používať respirátor FFP 2. 
 PROSÍME, ABY STE SI VŽDY VYBRALI LEN JEDNU SV. OMŠU! 

FARSKÝ KOSTOL SV. JAKUBA VO VEĽKOM ŠARIŠI 
Stručný popis: pôvodne románskogotický jednoloďový, dnes trojloďový kostol s kvadratickým 
presbytériom, severnou sakristiou, západnou predstavanou vežou a pristavanými bočnými 
kaplnkami 
História. Kostol postavili zrejme súčasne s hradom Šariš ako jednoloďovú stavbu s mohutnou 
predstavanou západnou vežou a kvadratickým presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou 
klenbou, ku ktorému sa zo severnej strany pripájala rovnako 
zaklenutá sakristia. Krátko po postavení bol interiér vyzdobený 
nástennými maľbami. Kostol sa spomína v roku 1262, keď bola 
farnosť vyňatá spod právomoci archidiakona. Už v roku 1248 sa 
však spomínajú desiatky z Veľkého Šariša. Odborníci 
predpokladajú, že na mieste súčasnej stavby mohol existovať ešte 
starší kostol. Veľkou prestavbou prešiel kostol v roku 1656, keď 
loď rozdelili vstavanými piliermi na trojlodie, ktoré novo zaklenuli. 
Úpravy sa dotkli aj väčšiny gotických okien kostola, ktoré boli 
rozšírené do barokovej podoby. V západnej časti lode bola 
vstavaná tribúna a k južnej strane veže pripojili menšiu 
prístavbu. Stredoveká podoba stavby bola ešte viac potlačená v poslednej tretine 18. storočia, 
kedy k južnej i severnej strane lode pristavali bočné kaplnky. Vďaka nim pôdorys kostola 
nadobudol tvar kríža. V roku 1869 zvýšili vežu o jedno podlažie a novo ju zastrešili. Zatiaľ 
posledná komplexná obnova chrámu sa uskutočnila v rokoch 1995 - 1999. V rámci nej bol 
obnovený exteriér a prezentované bolo zamurované východné okno presbytéria. V roku 1998 
sa realizovali aj práce v interiéri, kedy boli odkryté aj stredoveké nástenné maľby z 13. - 14. 
storočia s ešte byzantskými motívmi. 
Zaujímavosti 
 Kostol napriek barokovým prestavbám predstavuje hodnotnú ukážku stredovekého 
staviteľstva z obdobia prelínania románskeho a gotického slohu na našom území. 
 Stredovekú podobu si dnes zachovala už len veža a sčasti presbytérium. 
 Najviac architektonických detailov v exteriéri sa zachovalo na veži - združené okná, viaceré 
rozetové šesťlaločné okná a gotický portál do podvežia. 
 Na východnej strane presbytéria je prezentované gotické okno s hodnotnou kamennou 
kružbou.  

https://apsida.sk/slovnicek/presbyterium-svaetyna
https://apsida.sk/slovnicek/sakristia
https://apsida.sk/slovnicek/kaplnka
https://apsida.sk/slovnicek/rozeta
https://apsida.sk/slovnicek/portal
https://apsida.sk/slovnicek/kruzba
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Dobrovoľný príspevok na vydávanie Cesty je 0,20€. Uzávierka príspevkov je vždy vo štvrtok do 18.00hod.  

 Presbytérium i sakristia, prepojené gotickým portálom, sú zaklenuté ťažkou krížovou 
rebrovou klenbou s kruhovými svorníkmi, ktoré sú zdobené reliéfom ružice a dubových listov. 
 Z obdobia okolo roku 1300 sa zachovala gotická kamenná krstiteľnica. 
 V severnej stene presbytéria je osadené neskorogotické kamenné pastofórium s oblúkom 
v tvare oslieho chrbta.  
 Odkryté stredoveké nástenné maľby patria do dvoch etáp výzdoby. Staršiu 
neskororománsku predstavuje fragment výjavu Bičovania z christologického cyklu na severnej 
stene lode. O niečo mladšia je freska so scénou Ukrižovania na ľavej strane víťazného oblúka, 
ktorú datujú odborníci do obdobia okolo roku 1300. 
  V južnej stene presbytéria je osadený náhrobný kameň Daniela Hrabecius de Turocz z r.  
1645.                                                                                  (Prevzaté z: https://apsida.sk/c/13300/velky-saris) 

RODINNÝ KÚTIK 

 

 

https://apsida.sk/slovnicek/krstitelnica
https://apsida.sk/slovnicek/pastoforium
https://apsida.sk/slovnicek/freska
https://apsida.sk/slovnicek/vitazny-triumfalny-obluk
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Dobrovoľný príspevok na vydávanie Cesty je 0,20€. Uzávierka príspevkov je vždy vo štvrtok do 18.00hod.  

PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 27. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
OD 4. 10. DO 10. 10. 2021 

PONDELOK 
4. 10. 

Sv. František 
Assiský, spom. 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † František 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Iveta s rod. 

UTOROK 
5. 10. 

Féria 
17:30 GREGOROVCE 

†  Michal, Ladislav, 
Veronika 

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Zoltán, Ladislav, Alžbeta 

STREDA 
6. 10. 

Féria 
17:30 KANAŠ 

† Mária, Ján, František, 
Alžbeta, Alžbeta 

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ   ZBP Mária 

ŠTVRTOK 
7. 10. 

Panna Mária 
Ružencová, spom. 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Jozef, Kristína 
17:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Eucharistická adorácia 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Tomáš (10. výr.) 

PIATOK 
8. 10. 

Féria 
17:30 MEDZANY  Poď. za 88 r.  bohuzn. 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Anton, Mária 

SOBOTA 
9. 10. 

Nedeľná sv. omša 

17:00 MEDZANY (MIX) Na úmysel * 
17:00 KANAŠ (MIX) Na úmysel * 
17:00 GREGOROVCE (MIX) Na úmysel * 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ (MIX)  Za celú farnosť 

NEDEĽA 
10. 10. 

28. NEDEĽA 
V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (OČ) † Helena, Ján 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (MIX) † Andrej 
08:00 GREGOROVCE (OČ)  Ružencové bratstvo 
09:15 KANAŠ (OČ) † Emil, Mária, Ladislav 
10:30 MEDZANY (OČ) † Imrich, Mária, Terézia 

OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI. Posvätný ruženec sa spoločne modlíme pred večernými sv. 
omšami od 17:40, na filiálkach tak ako po iné roky. 
STRETNUTIE BIRMOVANCOV. V piatok po večernej sv. omši bude stretnutie birmovancov. 
ZBIERKA PRE CHUDOBNÝCH NA KUBE. Pri zbierke pre chudobných na Kube ste obetovali: 
vo Veľkom Šariši =1102,40€, v Kanaši =231,33€, v Medzanoch =280€. Za vaše milodary 
úprimne ďakujeme. Na túto zbierku je možné prispieť až do konca roka na č. ú.: SK31 
0200 0000 0044 9834 3155. Ide o účet, ktorý je určený iba pre potreby tejto zbierky. 
ZBIERKA NA RÁDIO LUMEN. Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na Rádio Lumen. 
Vopred ďakujeme za milodary. 
OHLÁŠKY. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: MATÚŠ ČEKAN z gr. kat. farnosti Prešov 
& ANNA BAČÍKOVÁ z gr. kat. farnosti Prešov.  
ÚMYSLY NA SV. OMŠE. Už neprijímame úmysly na sv. omše. Do konca roka máme 
obsadené všetky termíny. 

 


